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Bem vindos! Esta é a primeira edição da NewsBlocker! Esta

newsletter é completamente dedicada à divulgação de

informação pertinente e consciente da nossa prática diária, nos

cuidados ao doente cirúrgico.

Terá uma edição periódica, com o intuito de informar, alertar e

celebrar o nosso trabalho. É uma forma fantástica para abordar o

envolvimento dos colaboradores, a comunicação e a colaboração.

Todos somos convidados a partilhar dados de interesse para

chegar a todos. 

Juntos somos mais fortes!

NOTÍCIAS, IDEIAS,
PERCEÇÕES

1- Intervenções no controlo

homeostático do doente

cirúrgico.

2 - COVID 19 no perioperatório

3 - Com ciência se faz a

diferença!

4 - Profiláxia antimicrobiana

no bloco operatório 

“Os enfermeiros

no bloco

operatório são

como os

músicos de uma

orquestra, sem

eles não existe

processo”

 
MERCEDES BILBAO

BLOCO OPERATÓRIO LEIRIA

"Inspiração e Conhecimento no Perioperatório"

3º
aniversário
2018-2021

A AEPOL espera por ti... associa-te.

Concurso de fotografia...

Participa!
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Do que estás à espera para prevenir?

Estima-se que 40% a 60% das ILC sejam evitáveis pelo

cumprimento das normas baseadas na evidência, assim a

prevenção da ILC é fundamental na pratica da enfermagem peri

operatória.

A OMS divulgou 29 novas recomendações para evitar infeções do

local cirúrgico entre essas recomendações, estão as que vão de

encontro aos “feixes de intervenções” divulgados pela DGS -

Norma nº 020/2015 de 15/12/2015 e aplicadas no nosso hospital. As

seguintes recomendações são descritas com grande importância

para o controlo homeostático do doente cirúrgico; 

RECOMENDAÇÃO 14 
– Oxigenação perioperatória.

RECOMENDAÇÃO 15 
– Manter temperatura corporal normal.

RECOMENDAÇÃO 16
 – Protocolos para controle intensivo de glicémia no perioperatório.

Porque os conhecimentos escrevem-se página a página vamos

explorar   cada uma das recomendações.

O enfermeiro perioperatório tem

funções distintas e

competências muito especificas,

as quais são necessárias

desenvolver e aprofundar, após o

Curso de Licenciatura. É

necessário um investimento

pessoal e profissional muito

grande ao integrar um Bloco

Operatório. É carecido, de todo

um processo de aprendizagem e

desenvolvimento de

competências alicerçadas no

saber. Saber estar, saber ser e

saber fazer. Aprendizagem esta,

que por vezes, ao contrário do

que seria espetável e correto, é

transmitida apenas pela

experiência dos enfermeiros

peritos do serviço, para os novos

elementos.

Na realidade, vivemos

atualmente numa sociedade de

dinamismo e competitividade

presentes a cada momento, na

busca pela excelência, eficiência

e qualidade. É premente não só

a assunção dos conhecimentos,

como o “knowhow” e o saber

aplicá-los no sentido de obter

um melhor resultado quer a

nível profissional quer a nível

pessoal.

 

INTERVENÇÕES DO ENFERMEIRO NO CONTROLO
HOMEOSTÁTICO DO DOENTE CIRÚRGICO

Quando o doente passa por procedimentos invasivos, torna-
se suscetível para um quadro infecioso.

ILC, O QUE É?
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Com ciência se faz a
diferença!

Márcio santos, enfermeiro perioperatório no
bloco operatório central do CHL

Lígia Paz, enfermeira perioperatória
no bloco operatório central do CHL

A pessoa que vai ser submetida a um

procedimento cirúrgico, para além de

vivenciar os aspetos inerentes à sua

doença e a todo o processo de

hospitalização, tem de lidar com

elevados níveis de ansiedade e medo,

pela experiência da intervenção

cirúrgica a que vai ser submetida.

Todo este stress, o procedimento

anestésico e a técnica cirúrgica são

processos que podem levar a um

desequilíbrio homeostático  com

maior probabilidade para desenvolver

uma infeção do local cirúrgico (ILC).

A Infeção do local cirúrgico (ILC), é definida pela CDC (Centers of

Disease Control) como uma infeção que surge no local cirúrgico ou

próximo da incisão cirúrgica durante os primeiros 30 dias ou

durante um ano caso tenha sido inserido um implante/prótese.

É considerada uma infeção nosocomial com uma incidência que

varia entre os 14% a 16% das infeções entre os doentes

hospitalizados, responsável por um acréscimo de internamento

entre 7 a 11 dias. E uma das complicações mais frequentes, em

conjunto com a pneumonia, a infeção urinária e infeção da corrente

sanguínea associada ao cateter venoso.

(continua na próxima edição)

https://www.dgs.pt/departamento-da-qualidade-na-saude/ficheiros-anexos/seguranca-cirurgica-orientacoes-oms-2009.aspx
https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/normas-e-circulares-normativas/norma-n-0242013-de-23122013-pdf.aspx
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COVID-19 
NO PERIOPERATÓRIO

Com a chegada da pandemia por SARS-

CoV-2, o mundo mudou e os profissionais

de saúde foram obrigados a readaptar-se

á nova realidade. Eram tantas as

mudanças, as dúvidas e as dificuldades 

De acordo com a DGS os

hospitais devem “elaborar

um Plano que permita

operacionalizar a

abordagem cirúrgica

urgente/emergente do

doente suspeito ou

confirmado de COVID-19,

implementar os seus

protocolos internos e

providenciar a formação e

treino adequado dos

profissionais de saúde do

bloco operatório.” 

Na abordagem do doente suspeito ou infetado por SARS-CoV-2

(COVID-19) com necessidade de procedimento cirúrgico ou

invasivo, a DGS refere ainda que deve ser garantido “o nível de

qualidade e segurança dos cuidados cirúrgicos nomeadamente

na prevenção da infeção do local cirúrgico”, reforçando a

necessidade do cumprimento da norma sobre Higiene das Mãos e

das Precauções Básicas de Controlo de Infeção. E também a

importância de definir os circuitos de profissionais, doentes e

materiais, com “separação de corredores e locais de passagem de

doentes Covid-19, mantendo as regras da assepsia progressiva”. 

Profissionais informados são profissionais realizados, por isso é

importante conhecer o plano de ação as normas e o circuito covid

19 do seu local de trabalho.

https://covid19.min-saude.pt/wpcontent/uploads/2020/07/i026473.pdf 

Instrução de trabalho do Circuito covid 19 do bloco operatório do CHL (aguarda codificação)

Dia Europeu do Enfermeiro
Perioperatório 2021 (PND)

O dia Europeu do Enfermeiro

Perioperatório, foi celebrado, a 15

de fevereiro pelos enfermeiros

do bloco operatório do Centro

Hospitalar Leiria (CHL), com a

participação no concurso de

pósteres promovido pela AESOP

com o lema, "Uma ideia, Uma
mudança".
Os enfermeiros perioperatórios

foram incentivados a partilhar

estratégias, alterações e

reestruturações desenvolvidas

durante a Pandemia Covid -19,

com impacto na qualidade da

saúde da pessoa em situação

perioperatória. 

Divulgamos aqui os pósteres

apresentados a concurso, sendo

visível a enorme capacidade de

adaptação, resiliência e

motivação da enfermagem

perioperatória.

A votação irá decorrer até 30 de

junho no site da AESOP,

https://www.aesop-

nfermeiros.org/pnd-2021-concurso-

de-posters/ 

Apelamos a todos para que

votem!

  
Póster 6
“Circuito Sars-CoV2 no bloco

operatório do CHL”

Póster 14
"Impacto do uso de EPI na

saúde psicossocial dos

profissionais do bloco

operatório durante a

pandemia por covid -19"
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Póster 21
“Comunicação em tempos

covid: transmissão de

informação à família numa

UCPA – uma ideia, uma

mudança!”
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Paula Bagagem, enfermeira
perioperatória no bloco
operatório central do CHL

que, várias medidas foram adotadas para conter a expansão da

doença.

A Direção Geral da Saúde (DGS) foi perentória, convidou os

hospitais a criar planos de ação para blocos operatórios,

considerando a avaliação de risco dos doentes com Covid-19, a

reorganização dos recursos humanos e materiais e as estruturas

existentes, para garantir o bloqueio da transmissão da doença e a

proteção dos profissionais. Esta orientação tem por base a norma

014/2020 de 14.07.2020 - “Prevenção e Controlo de Infeção por

SARS-CoV-2: Blocos Operatórios e Procedimentos Cirúrgicos" 
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QUIZ
na prevenção de infeção

1- O equipamento de proteção
individual deve ser removido na
seguinte sequência:

a) Proteção ocular, luvas, bata, mascara. 

b) Luvas, proteção ocular, bata, mascara. 

c) Bata, luvas, proteção facial, mascara .

2- Ao realizar a preparação da pele
com solução de gluconato de
chlorhexidine (CHG), comece no local
da incisão para fora em círculos
concêntricos.

a) Verdadeiro

b) Falso
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Não perca na prÓxima  edição:

Respostas ao QUIZ na edição 2

5 
maio
2021

Dia mundial da lavagem das mãos

  12 de Maio
Dia mundial 

do Enfermeiro

Intervenções do enfermeiro no controlo homeostático do doente
cirúrgico- OXIGENAÇÃO NO PERIOPERATÓRIO.

Stress cirúrgico
Saber Mais!...

saber mais!...

Fundada em 2018, a Associação

de Enfermeiros Perioperatórios de 

Leiria (AEPOL), celebrou a 19 de

abril, mais um aniversário. 

Com o propósito de promover

atividades culturais, sociais e

científicas, a AEPOL para assinalar

a data, promoveu o concurso de

fotografia "Olhar o Bloco hoje". A

participação é voluntária para

todos os colaboradores do bloco

operatório e cirurgia do

ambulatório. O concurso decorre

até 31 de maio 2021, enviando as

fotografias para:

aepol2018@hotmail.com   

PROFILAXIA ANTIMICROBIANA NO BLOCO OPERATÓRIO

A profilaxia antimicrobiana cirúrgica, pretende prevenir a infeção

ou contaminação do doente por microrganismos, durante o

procedimento cirúrgico. Neste contexto, a uniformização deste

procedimento é uma prioridade, tendo em conta, as diferentes

especialidades no Bloco Operatório.

A sua eficácia depende diretamente da administração correta do

antimicrobiano; o momento de início, a repetição intraoperatória

e a sua duração, de acordo com as seguintes regras:

1.A profilaxia cirúrgica deve ser 

 adequada ao procedimento e estar

de acordo com o protocolo clínico.

3. A profilaxia deve iniciar, no momento da indução anestésica,

logo após a chegada do doente ao BO. Imediatamente após a

passagem do transfer. Tão próximo quanto possível do momento

da incisão cirúrgica. 

Em obstetrícia inicia-se após clampar o cordão umbilical sempre

por indicação médica.

4. A sua administração é por via endovenosa, nos 60 minutos

antes da incisão cirúrgica.

5.Nos alérgicos aos ß-lactâmicos, administrar Clindamicina

600mg.  

6. Re-administrar nova dose de antibiótico (cefazolina e a

cefoxitina) sempre que a intervenção cirúrgica se prolongue, com

duração superior a 3 horas e quando estão presentes fatores de

risco cirúrgico tal como grandes perdas sanguíneas (> 1000ml no

adulto). 

7. Para os doentes em cirurgia do ambulatório, administrar o

antibiótico do stock, disponibilizado pela Farmácia.

2. O antibiótico deve ser fornecido

pelo serviço onde o doente vai ficar

internado, incluindo aqueles que

vêm da urgência  e acompanhar o

doente quando vai para o bloco

operatório (BO).

PC.CHLP.141.00 - “Profilaxia Antimicrobiana em Cirurgia ”- Protocolo Clínico da Comissão de Farmácia e
Terapêutica do Centro Hospitalar Leiria, 2013 

Ficha técnica: NewsBloker 1. Edição: Grupo Feridas BO - Paula Bagagem, Márcio Santos, Lígia
Paz, Celinia Gomes, Elsa Carmo, Carla Rodrigues, Sónia Pereira, André Pereira. Imagens 1,2 e 3:
internet. Email: grupoferidas.bochl@gmail.com 
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